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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Rickard Vidar 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: Rickard.Vidar@tomelilla.se
Telefon: 0708958245

Diarienummer: SBN 2021/41

Datum 3 februari 2021

Riskanalys och revisionsplan 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Revisorerna beslutade den 19 januari 2021 ge KPMG AB i uppdrag att ta fram en 
förenklad version av riskanalys och revisionsplan 2021 för distribution till 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämnder.

Under 2021 kommer den fördjupade granskningen av fastighetsunderhåll samt 
underhåll av grönytor att särskilt riktas mot samhällsbyggnadsnämnden. 
Grundläggande granskning samt granskning av delårsrapport och årsredovisning 
kommer beröra styrelse och samtliga nämnder.

I uppföljningen av 2019-års granskningar kommer nämnden särskilt beröras av 
granskning av måltidsverkstan. Nämnden kommer också beröras av granskningen av 
intern kontroll i och med att den berör samtliga nämnder. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Nämndsekreterare Rickard Vidar, 2021-02-03

Revisorerna § 4/2021 Riskanalys och revisionsplan 2021, handlingsid: Sbn 2021.202

Slutlig Riskanalys samt revisionsplan 2021  Tomelilla_förkortad version, handlingsid: 
Sbn 2021.201

Samhällsbyggnad centralt/övergripande
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Rickard Vidar

Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Revisorerna
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 januari 2021

Justerandes sign

Rev § 4 Dnr KS 2020/215

Riskanalys och revisionsplan 2021

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar följande

- Att anta riskanalys och revisionsplan för 2021 med handlingsid Ks 
2021.109

- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av 
fastighetsunderhåll inklusive underhåll av grönytor, granskning av 
otillåten påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän samt 
granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg. 
Den sistnämnda ska kompletteras med revisionsfrågor gällande covid-
19 pandemin samt införande av heltid som norm.

- Att ge KPMG AB i uppdrag att ta fram en förenklad version av 
revisionsplanen för distribution till kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder

- Att ge KPMG AB i uppdrag att till nästa sammanträde presentera en 
projektbeskrivning gällande uppföljning av 2019-års granskningar.

Ärendebeskrivning
Revisorerna ska årligen besluta om en revisionsplan. I revisionsplanen 
redovisas planerade revisionsinsatser inklusive fördjupade granskningar för år 
2021 samt vad som ligger till grund för valet av granskningar. 
Revisionsplanen och valet av granskningsinsatser grundar sig huvudsakligen 
på den grundläggande granskning som genomförts 2020 av kommunstyrelsen 
och samtliga nämnder och de riskanalyser som därefter utarbetats för de 
samma.
Revisorerna beslutade den 10 december 2020, Rev § 60/2020, att 
återremittera utkastet till riskanalys och revisionsplan för 2021 till KPMG 
AB. Det beslutades att ärendet skulle behandlas på nytt på dagens 
sammanträde och KPMG AB fick också i uppdrag att utarbeta förslag till 
projektbeskrivningar för de fördjupade granskningar som planeras att 
genomföras under 2021. KPMG har till dagens sammanträde bifogat en 
uppdaterad riskanalys och revisionsplan för 2021 samt förslag till 
projektbeskrivningar enligt beslutet den 10 december.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 januari 2021

Justerandes sign

§ 4 forts

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar följande

- Att anta riskanalys och revisionsplan för 2021 med handlingsid Ks 2021.xxx

- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av 
fastighetsunderhåll inklusive underhåll av grönytor, granskning av otillåten 
påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän samt granskning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-01-12, handlingsid: 
Ks 2021.111
Slutlig Riskanalys samt revisionsplan 2021 Tomelilla, handlingsid: Ks 
2021.109
PP Granskning av fastighetsunderhåll inklusive underhåll av grönytor, 
handlingsid: Ks 2021.112
Granskning av otillåten påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän, 
handlingsid: Ks 2021.113
PP Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg, 
handlingsid: Ks 2021.108
Slutlig Riskanalys samt revisionsplan 2021  Tomelilla_förkortad version, 
handlingsid: Ks 2021.110

Tidigare behandling
2020-12-10: Revisorerna § 60/2020
Riskanalys och revisionsplan 2021, handlingsid: Ks 2020.3928

Förslag till beslut under sammanträdet
Ulla-Christina Lindberg (S) föreslår att revisorerna beslutar enligt förslag till 
beslut men dessutom ger KPMG AB i uppdrag att ta fram en förenklad 
version av revisionsplanen för distribution till kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder och att den förenklade versionen 
ingår i dagens beslut eftersom det är utvalda delar av den fullständiga 
revisionsplanen.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 januari 2021

Justerandes sign

§ 4 forts

Ulla-Christina Lindberg föreslår vidare att projektplanen för granskning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg ska kompletteras med 
frågor gällande covid-19 pandemin och införandet av heltid som norm.

Slutligen föreslår Ulla-Christina Lindberg att man ger KPMG AB i uppdrag 
att till nästa sammanträde den 17 februari presentera en projektplan gällande 
uppföljningen av 2019-års granskningar.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att revisorerna beslutar enligt 
förslag till beslut samt enligt Ulla-Christina Lindbergs tilläggsförslag.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
KPMG AB, Ida Brorsson
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Tomelilla kommuns
revisorer
Riskanalys och revisionsplan 2021
FASTSTÄLLD 2021-01-19
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Revisorernas uppdrag
Revisorernas uppdrag och roll
Revisionsuppdraget är definierat i kommunallagens (KL), tolfte 
kapitel. Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av 
god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas 
verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de 
revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska personer 
enligt Kommunallagen (hel- och delägda bolag), även verksamheten i 
de juridiska personerna.

Uppdraget utgörs ytterst av att pröva ansvarstagandet och uttala sig 
om detta till fullmäktige inför deras beslut i ansvarsfrågan. I enlighet 
med KL prövar revisorerna om:

- verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt

- räkenskaperna är rättvisande och 

- den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna ska granska och pröva enligt god revisionssed. God 
revisionssed är inte reglerad i lag eller föreskrift eller på annat sätt 
fastställd av en myndighet. Den formas och utvecklas successivt över 
tiden i det praktiska revisionsarbetet.

Revisorerna lyder direkt under kommunfullmäktige med ett årligt 
anslag. För revisorerna gäller ett av kommunfullmäktige fastställt 
reglemente. 

Revisorerna har interna sammanträden och träffar med 
kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsen och nämnderna. 
Möten hålls också löpande med ledande tjänstemän. Revisorerna 
fortbildar sig bl.a. genom riktade utbildningsinsatser, studiebesök, 
deltagande i seminarier, konferenser och erfarenhetsutbyten med andra 
kommuner och Regioner.

Revisionsprocessen
Revisionsprocessen omfattar hela det arbete som revisorerna gör under 
ett revisionsår från riskanalys och planering av granskningsinsatser till 
uttalandet i revisionsberättelsen. Revisionsprocessen är avslutad när 
fullmäktige fattat beslut i ansvarsfrågan. Revisionsprocessen är 
uppdelad i fyra delar – planera, granska, bedöma och avrapportera. 
Revisorerna har ansvar för hela revisionsprocessen och beställer de 
granskningar m.m. som ska genomföras av de sakkunniga.
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Revisorernas uppdrag forts

Med resultatet av årets granskning som grund prövar revisorerna om 
styrelsen och nämnderna har fullgjort sina uppdrag. Under denna 
process beaktar revisorerna information som inhämtas från andra 
revisorer inom kommunens verksamhet – lekmannarevisorer/revisorer 
och yrkesrevisorer i kommunala företag, revisorer i kommunalförbund 
och finansiella samordningsförbund med flera. Informationen har 
betydelse för att revisorerna ska kunna pröva med en helhetssyn dvs. 
hela den kommunala verksamheten.

Revisorernas uppfattning i ansvarsfrågan förmedlas till fullmäktige i 
form av ett särskilt uttalande i revisionsberättelsen. Revisorerna prövar 
ansvaret såväl kollektivt, dvs. för hela styrelsen eller nämnden, som 
individuellt för enskilda ledamöter. Det kollektiva ansvaret är 
utgångspunkten.
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Kommunrevisionen har som ett led i framtagandet av revisionsplanen diskuterat och sammanfört respektive revisors förslag och 
väsentlighetsanalys till en gemensam revisionsplan för revisionsåret. Planen utgår från genomförd omvärldsanalys, riskanalys, grundläggande 
granskning av nämnder och styrelse och resultaten av tidigare granskningar m.m. 

Revisionsplan år 2021

Granskning Ansvarig nämnd

1. Granskning av delårsrapport Samtliga

2. Granskning av årsredovisning Samtliga 

3. Grundläggande granskning av nämnder och styrelse Samtliga

4. Uppföljning av 2019 års granskningar Berörda nämnder

5. Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
äldreomsorg

Kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden

6. Granskning av arbetet mot otillåten påverkan mot 
förtroendevalda och tjänstemän

Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, 
familjenämnden och byggnadsnämnden

7. Granskning av fastighetsunderhåll samt underhåll av 
grönytor

Samhällsbyggnadsnämnden och Österlenhem AB
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Rickard Vidar 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: Rickard.Vidar@tomelilla.se
Telefon: 0709958245  

Diarienummer: SBN 2021/27

Datum 8 februari 2021

Ordförandebeslut angående ytterligare 
öppning av verksamhet med anledning 
av pandemin

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sander Dijkstra (M) beslutade, med 
stöd av kommunallagen 6 kap § 39, att från den 8 februari 2021 återuppta 
verksamheterna för barn och unga födda 2002 och senare. Den verksamhet 
som berörs är verksamhet i våra idrottshallar för den berörda målgruppen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Nämndsekreterare Rickard Vidar, 2021-02-08

Ordförandebeslut angående ytterligare öppning av verksamhet med anledning av 
pandemin signerat arkiv, handlingsid: Sbn 2021.307

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Rickard Vidar
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Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Sander Dijkstra (M)
Ordförande 
samhällsbyggnadsnämnden
Direkt   
Mobil   
  

Tomelilla den   Dnr   
 
 

 
 
 
 
 
 

Ordförandebeslut angående ytterligare öppning av 
verksamhet med anledning av pandemin 
 
Ordförandebeslut 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sander Dijkstra (M) beslutar, 
med stöd av kommunallagen 6 kap § 39, att från den 8 februari 2021 
återuppta verksamheterna för barn och unga födda 2002 och senare. Den 
verksamhet som berörs är verksamhet i våra idrottshallar för den berörda 
målgruppen. 
  
Österlenbadet kommer att vara fortsatt stängt för allmänheten, men öppet 
för simundervisning (kultur- och fritidsnämnden) och för 
föreningsverksamhet som vänder sig till barn och unga födda 2002 och 
senare. 
  
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande beslutar också, med stöd av 
kommunallagen 6 kap § 39, att delegera till verksamhetschef Niklas 
Sommelius att fatta beslut om anpassningar av verksamheten utifrån 
regeringens och myndigheternas rekommendationer gällande covid-19. 
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med kommunallagen 6 kap § 39 kan ordförande i nämnden fatta 
beslut i brådskande ärenden.  
 
Med anledning av covid-19 och den rådande situationen i Sverige 
presenterade regeringen den 18 december 2020 ett antal skärpta åtgärder 
för att stoppa smittspridningen i samhället. En av dessa åtgärder var att 
”all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är 
nödvändig bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari. Det gäller 
bland annat badhus, bibliotek, museer och andra verksamheter.” 
 
Under kvällen den 18 december 2020 hade kommunstyrelsens 
arbetsutskott, tillsammans med berörda i kommunens ledningsgrupp, ett 
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digitalt sammanträde för att diskutera vilka åtgärder som behövde vidtas i 
Tomelilla kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott rekommenderade 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande att fatta beslut om att från den 19 
december 2020 till den 24 januari 2021 stänga Österlenbadet.  
 
Den 21 januari 2021 meddelade regeringen att kommunerna borde 
återuppta verksamheterna för barn och unga födda 2005 och senare. 
Sådana aktiviteter, såsom kulturskola, öppen fritidsverksamhet och 
aktiviteter inom föreningslivet, som kunde genomföras utan ökad risk för 
smittspridning, borde fortgå i så stor utsträckning som möjligt om 
föreskrifterna och allmänna råd kunde följas. Ett sådant beslut fattades 
den 22 januari 2021 som ordförandebeslut och detta informerades 
samhällsbyggnadsnämnden om den 29 januari 2021. 
 
Den 4 februari 2021 återkom regeringen med förlängda restriktioner men 
uttalade att ”det är fortsatt viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter 
för barn och unga, såväl utomhus som inomhus, fortsätter att hållas 
öppna. Detta gäller nu även aktiviteter för gymnasieungdomar.” 
 
Med anledning av detta fattar jag härmed beslut om att från den 8 februari 
2021 återuppta verksamheterna för barn och unga födda 2002 och senare. 
 
Med anledning av att regeringen och myndigheterna kommer med nya 
restriktioner, rekommendationer och råd allt eftersom pandemin förändras 
och det därför krävs nya kommunala beslut, delegerar jag till 
verksamhetschef Niklas Sommelius att fatta beslut om anpassningar av 
verksamheten utifrån regeringens och myndigheternas rekommendationer 
gällande covid-19. Samtliga beslut som fattas med anledning av denna 
delegation ska samhällsbyggnadsnämnden informeras om på 
nästkommande sammanträde. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det är svårt i dagsläget att bedöma vilka ekonomiska konsekvenser 
beslutet kommer att innebära. 
 
Barnperspektivet 
Detta beslut är positivt för gymnasieungdomar, samtidigt är 
smittspridningen i samhället fortsatt allvarlig.  
 
Miljöperspektivet 
Detta beslut har ingen direkt inverkan på miljön. 
 
Beslutsunderlag 
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Ordförandebeslut samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sander 
Dijkstra, 5 februari 2021. 
 

  
    
    
Sander Dijkstra (M) 
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
Beslutet skickas till:  
Samhällsbyggnadsnämnden som information 
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande samhällsbyggnadsnämnden: Sander
Dijkstra
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Rickard Vidar 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: Rickard.Vidar@tomelilla.se
Telefon: 0709958245  

Diarienummer: SBN 2021/45

Datum 9 februari 2021

Nulägeskarta för målprocessen 2022 

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
En nulägeskarta ska årligen utarbetas inför nämndens mål- och budgetprocess.  

Nulägeskartan är en sammanfattning av verksamhetens viktigaste slutsatser som de 
lämnar till nämnden/styrelsen. Syftet är att ge ett stöd för de förtroendevalda i att 
förstå verksamhetens utmaningar och möjligheter. Verksamhetschefen ansvarar för 
innehållet.

Ekonomiska konsekvenser
Att presentera nulägeskartan för nämnden får inga ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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Uppföljning
Verksamhetens nulägeskarta kommer följas upp årligen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Nämndsekreterare Rickard Vidar, 2021-02-09

Nulägeskarta för målprocessen 2022, handlingsid: SBN 2021.319

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Rickard Vidar

Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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målprocessen 2022 

NULÄGESKARTA 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Nämndens uppdrag 

Samhällsbyggnadsnämnden ska, med undantag av de ärenden som handläggs av 

byggnadsnämnden och Ystad-Österlenregionens miljöförbund, ha hand om frågor som rör 

kommunens detaljplaner, fastigheter, anläggningar, gator, parker och Va-anläggningar samt 

fullgöra kommunens uppgifter (som inte är myndighetsutövning) inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet samt plan- och byggområdet. Uppgifterna innefattar miljö- och 

naturvård, agenda 21, ansvaret för kommunens översiktsplan, naturvårdsplan, vattenplan, 

och detaljplaner samt avtal om mätningsverksamheten. 

Samhällsbyggnadsnämnden är huvudman för kommunens VA-verk. 

• Tillse att samordning och utförande sker av lokalvård, fastighetsskötsel och 

fastighetsunderhåll enligt fastställda underhållsplaner och ingångna avtal. 

• Ingå avtal avseende konsult- och entreprenadtjänster. 

• Tillse att erforderliga kontroller och besiktningar sker av byggnadsprojekt. 

• I den mån det inte strider mot av fullmäktige fattade beslut, köpa och sälja fast 

egendom. 

• Avge yttranden i ärenden om förvärv av hyresfastighet. 

• Besluta om att påkalla eller inte påkalla hyresnämndens prövning av förvärv av 

hyresfastighet. 

• Besluta i ärenden angående inteckning, nedsättning, dödning, sammanläggning och 

relaxation av inteckning samt utbyte av pantbrev. 

• Företräda kommunen och bevaka dess rätt vid lantmäteriförrättningar samt, i 

samband med sådana förrättningar, ingå erforderliga avtal. 

• Samordna kommunens exploateringsverksamhet samt ingå exploateringsavtal. 

• Besluta i ärenden om hyra, arrende, tomträtt, servitut eller annan upplåtelseform till 

fast eller lös egendom. 

• Besluta i ärenden om förhyrning, arrende eller annan upplåtelse avseende annans 

fasta eller lösa egendom. 

• Ansvara för den kommunala offentliga belysningen. 

• Besluta om bidrag till enskild väghållning. 

• Besluta om namngivning av kommunala gator, vägar, torg och kvarter. 

23



 
 

 

Nulägeskarta för målprocessen 2022 3 

 

• Svara för kommunens bredbandsfrågor 

• Måltidsverkstan 

• Sport och badanläggningar samt motionsslingor 

• Bostadsanpassningsbidrag 
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Nämndens mål och specifika uppdrag 

Nämndens mål 2021 

Hållbar utveckling 

Nämndsmål 

Förenkling leder till att fler kan göra det som är långsiktigt hållbart 

Minska energianvändningen. 

Delaktighet och egenmakt 

Nämndsmål 

Delaktigheten i samhället ökar och invånarna upplever att de kan påverka sin 
vardag 

Förbättra dialogen med medborgarna. 

Trygghet och hälsa 

Nämndsmål 

Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa 

Gång- och cykelleder ska utökas och sammankopplas. 

Den upplevda tryggheten ökar 

Skapa trygga och tillgängliga utemiljöer för ökad möjlighet till fysisk aktivitet och 
rekreation. 

Specifika uppdrag 

* Uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden; verksamheten ska ta fram ett förslag om 

likartade villkor för föreningsdrift av Eljarödsbadet, Välabadet och Smedstorpsbadet från 

och med år 2022. 

* Fortsatt arbete med implementering av nytt fastighetsunderhållsprogram 
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Vår samlade analys av nämndens nuläge 

Uppdraget för nämnden måste förtydligas, det måste skapas en bättre struktur i arbetet och 

tillsättas de resurser som krävs för att lösa uppgifterna. Mer resurser är inte enbart 

lösningen, utan en tillitsbaserad styrning och tydlig organisation och uppdrag kan 

åstadkommas även utan mer resurser. Samhällsbyggnadsverksamheten måste ha en bättre 

dialog och vara tydliga i vad de resurser som verksamheten har går till. Bättre 

kommunikation och tydlighet kan eventuellt leda till att synpunkter minskar. Därför är det 

viktigt att verksamheten tänker att kommunicera genom de plattformar som finns för att 

dra på sig onödig kritik. 
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Behoven hos de vi finns till för 

• Underhålla och förvalta kommunala fastigheter och anläggningar för god 

tillgänglighet till medborgare och medarbetare, med fokus på miljö och 

energipåverkan 

• Planera och underhålla kommunens gator och grönytor, samt tillhandahålla service 

till kommunmedborgarna för trivselshöjande och tillgänglig yttre miljö 

• Måltidsverkstans uppdrag är att förse alla inom kommunens omsorg med god och 

näringsriktig mat samt att inspirera barn och ungdomar till en sund kosthållning 
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Verksamhetens resultat - nyckeltal/data 

Våra starkaste resultat 

* God servicenivå 

* Minskad klimatpåverkan inom måltidsverkstan 

* Utbyggnad gång och cykelvägar 

Våra svagaste resultat 

o Hög Personalomsättning 

o Sårbarhet vid frånvaro 

Nyckeltal/mätare - Resultat 

Nyckeltal/mätare 2018 2019 2020 

Nya gång/cyckelvägar (antal löpmeter) 1500 2200 1100 

Andel Närproducerad mat (livsmedel) 34% 30,5% 31,8% 

Sjukfrånvaro 6,2 5,9 5,8 

Nöjdhetsmätning inom måltidsverkstan (vart annat år) - - - 
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Verksamhetens största utmaningar 

• Samhällsbyggnadsverksamheten arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan 

genom att välja livsmedel med låg klimatpåverkan 

• Installation av fler solcellsanläggningar i kommunen 

• Samhällsbyggnadsverksamheten har en utmaning i att skapa en ökad upplevd 

trygghet i samhället 

• En stor utmaning för verksamheten är att bibehålla Tomelilla som en attraktiv 

etableringsort för boende och verksamheter. 

• Få fram dagvattenpolicy för att hantera ändrade klimatförhållanden. 

• Hantera det ökade kraven på rent vatten 2027 och därmed ökat fokus på 

vattenfrågor hos berörda myndigheter. 

• Utveckla de digitala felanmälningssystemen 

Nyckeltal - Utmaningar 

Nyckeltal/mätare 2018 2019 2020 

CO2 - ekvivalent inom livsmedel (per kilo livsmedel) 1,8 1,8 1,6 

Ökad produktion med förnybar el (antal kWh) 0 19818 19773 

Trygghetsmätning 2,59 2,53 2,09 

Antal sålda tomter (st) 17 9 13 

Antal projekt med fokus på förbättrad vattenkvalitet 1 3 4 
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Trender och dess konsekvenser 

* trenden är att matpriserna ökar vilket på sikt kan påverka kvaliten och utbudet 

* Energi och drivmedelspriset ökar. 

* Invasiva arter ger en ökad kostnad för bekämpning och andra skötselmetoder 

Någon direkt demografisk effekt finns inte på det ansvarsområde som är samhällsbyggnad, 

men när kommunen ökar i befolkning kommer exempelvis behovet av planärenden att öka 

och det kan handla om såväl tomter för privat personer, men också behovet av mark för 

företagsetablering. Fler personer i kommunen påverkar trafiksäkerheten osv. 
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Rickard Vidar 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: Rickard.Vidar@tomelilla.se
Telefon: 0709958245  

Diarienummer: SBN 2021/2

Datum 1 februari 2021

Dialoger och informationsärenden

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden genomför idag dialoger och information enligt följande:

1. Information från ordförande Sander Dijkstra (M)
- Information om Va-bolaget

2. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
- Information personal

3. Information från teknisk chef Ulrika Olsson
- Investeringar 
- Belysning Bollerup
- Namnbyte enskilda vägar

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Nämndsekreterare Rickard Vidar, 2021-02-01

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Rickard Vidar

Nämndsekreterare
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Johan Linander 
Titel: Kanslichef
E-post: johan.linander@tomelilla.se
Telefon: 0709958253

Diarienummer: KFN 2020/46

Datum 9 februari 2021

Delegering till samhällsbyggnadschef 
med anledning av covid-19

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar delegera till verksamhetschef Niklas Sommelius 
att fatta beslut om anpassningar av verksamheten utifrån regeringens och 
myndigheternas rekommendationer gällande covid-19.

Ärendebeskrivning
Med anledning av att regeringen och myndigheterna kommer med nya restriktioner, 
rekommendationer och råd allt eftersom pandemin förändras och det därför krävs 
nya kommunala beslut, bör samhällsbyggnadsnämnden delegera till verksamhetschef 
Niklas Sommelius att fatta beslut om anpassningar av verksamheten utifrån 
regeringens och myndigheternas rekommendationer gällande covid-19. Samtliga 
beslut som fattas med anledning av denna delegation ska samhällsbyggnadsnämnden 
informeras om på nästkommande sammanträde.

Ekonomiska konsekvenser
Viss besparing av tid kan göras genom att samhällsbyggnadschefen kan fatta besluten 
istället för att det ska krävas ordförandebeslut vid varje tillfälle.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barnperspektivet nämnvärt.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljöperspektivet nämnvärt.

Uppföljning
Samtliga beslut som fattas med anledning av denna delegation ska 
samhällsbyggnadsnämnden informeras om på nästkommande sammanträde.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kanslichef Johan Linander, 9 februari 2021.

Samhällsbyggnadsnämnden

Johan Linander

Kanslichef

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Kommunstyrelsen

Handläggare: Håkan Berggren 
Titel: Planeringsingenjör
E-post: hakan.berggren@tomelilla.se
Telefon: 0709-95 83 13
Mobil: 0709-95 83 13

Diarienummer: SBN 2020/339

Datum 31 januari 2021

Svar på remiss - Medborgarinitiativ - 
Sänkt hastighet och begränsning av tung 
trafik på väg 1560 på sträckan Sälshög-
Tryde kyrka

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsen utifrån 
förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning
Nils Olsson har den 8 december 2020 inkommit med medborgarinitiativ med i 
huvudsak följande lydelse:

Sänkning av hastigheten och begränsning av tung trafik på väg 1560, på sträckan 
Sälshög - Tryde kyrka.

Vägen är väldigt smal, om man jämför sträckan Sälshög - Spjutstorp som har samma 
vägnummer. Det är också krokigt och backigt vilket på många ställen ger skymd sikt. 
Sträckan används idag som genväg för bettransporter, så vid ett möte med ett sådant 
fordon riskerar man att komma utanför vägbanan. Det ligger även en del fastigheter 
längs vägen, och det kan inte vara så trevligt att ha denna trafik vid sitt boende. 
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Har skrivit till Trafikverket men dom hänvisar till Länsstyrelsen och det är dom som 
har hand om hastigheterna på vägen. Föreslår därför att kommunstyrelsen vid sina 
möten med Trafikverket och Länsstyrelsen tar upp denna fråga, för att få till stånd en 
ändring.

Yttrande: Samhällsbyggnadsverksamheten.
Som förslagsställaren skriver så beslutar länsstyrelsen om lokala trafikföreskrifter för 
allmänna vägar utanför tättbebyggt område där staten är väghållare och på enskilda 
vägar. 

Länsstyrelsen beslutar tex om hastighetsbegränsning när det behövs en lägre 
hastighet på en kortare sträcka.

Boende längs sträckan kan göra en gemensam ansökan, hur man ansöker och vad 
som ska vara med i ansökan framgår på Länsstyrelsens hemsida under sidan. 
Föreskrifter i trafiken.

Kommunen kommer att ta upp frågan om skymd sikt på nästa möte med 
Trafikverket 2021.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet påverkar inte de ekonomiska konsekvenserna påtagligt.

Barnperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet behöver ingen uppföljning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, 2021-02-03

Remiss - Ksau § 297/2020 Medborgarinitiativ - Sänkt hastighet och begränsning av 
tung trafik på väg 1560 på sträckan Sälshög-Tryde kyrka, handlingsid: Sbn 2020.3148
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Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Håkan Berggren

Planeringsingenjör

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 december 2020

Justerandes sign

Ksau § 297 Dnr KS 2020/220

Medborgarinitiativ - Sänkt hastighet och begränsning 
av tung trafik på väg 1560 på sträckan Sälshög - Tryde 
kyrka

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till förvaltningen 
för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Ärendebeskrivning
Nils Olsson har den 8 december 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse:

Sänkning av hastigheten och begränsning av tung trafik på väg 1560, på 
sträckan Sälshög - Tryde kyrka.

Vägen är väldigt smal, om man jämför sträckan Sälshög - Spjutstorp som har 
samma vägnummer. Det är också krokigt och backigt vilket på många ställen 
ger skymd sikt. Sträckan används idag som genväg för bettransporter, så vid 
ett möte med ett sådant fordon riskerar man att komma utanför vägbanan. 
Det ligger även en del fastigheter längs vägen, och det kan inte vara så trevligt 
att ha denna trafik vid sitt boende. 

Har skrivit till Trafikverket men dom hänvisar till Länsstyrelsen och det är 
dom som har hand om hastigheterna på vägen. Föreslår därför att 
kommunstyrelsen vid sina möten med Trafikverket och Länsstyrelsen tar upp 
denna fråga, för att få till stånd en ändring.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till förvaltningen 
för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 december 2020

Justerandes sign

§ 297 forts.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - Sänkt hastighet och begränsning av tung trafik på väg 
1560, handlingsid: Ks 2020.3889.
________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslita/Patrik Månehall
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Kommunstyrelsen

Handläggare: Håkan Berggren 
Titel: Planeringsingenjör
E-post: hakan.berggren@tomelilla.se
Telefon: 0709-95 83 13
Mobil: 0709-95 83 13

Diarienummer: SBN 2020/340

Datum 31 januari 2021

Svar på remiss - Medborgarinitiativ - 
Utveckling av torget i Brösarp

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsen utifrån 
förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning
Sven-G Hultman har den 10 december 2020 inkommit med medborgarinitiativ 
med i huvudsak följande lydelse:

Den 13:e december 2009…
…stannade den första bussen på den nybyggda terminalen vid väg 19. Samtidigt 
slutade bussarna att gå in till Torget i Brösarp. Torget var från början ”ett riktigt 
torg”, en mötesplats där man kunde byta varor och handla från marknadsstånd. Med 
tidens gång fick det bensinmack och blev även busshållplats. När sedan terminalen 
togs i bruk blev Torget en öde asfaltyta. I samband med det lovade kommunen att 
det f.d. busstorget skulle göras om till park.

Det tog några år – men den 22/4 2018 var det färdigt. Maria Mickelåker, ordförande 
i kommunens samhällsbyggnadsutskott, invigde parken inför en ganska så stor skara. 
Planerna för ombyggnaden hade tagits fram i samverkan mellan kommunens 
planläggare och Brösarps Byagille.
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Mycket blev bra. Men inte allt. Den lilla och icke fungerande fontän som fanns nära 
Albovägen blev aldrig ombyggd. De tråkiga tysktallarna bakom dammen stod också 
kvar. Och någon dricksvattenfontän blev det inte heller.

Hänt sedan invigningen april 2017

 Torget har börjat använda som mötes- och samlingsplats av byns invånare.
 Antalet turister har ökat kraftigt. Inte minst som följd av Covid 19. Vid 

Torget är den kraftiga ökningen av cyklister och vandrare påtaglig.
 Kommunen har satt upp en digital informationsskylt på västra sidan, mitt 

emot apoteket. Troligen är det inte många som upptäcker den eftersom den 
är tråkigt grå och inte lyfts fram av färgglad ”toppskylt” eller hänvisning med 
pilar från lämpliga platser.

 Kommunen har gjort en toalett tillgänglig mellan Apoteket och Pizzerian. 
Öppethållandet är tyvärr inte bra.

 Byagillet försköningsgrupp har placerat ut vackra växter vid bland annat 
kuben. De byts ett par gånger per år allt efter årstiden.

Förslag till utveckling
För att åtgärda nämnda brister och göra Torget mer attraktivt har Byagillet anlitat 
och bekostat en konsult. Syftet är att göra Torget ”mer intressant och vackert”. Det 
skall bli ”en spännande Entré till Österlen”, en plats där både boende och besökare 
vill vistas.

Den 11/11 2020 mottog Byagillet konsultens förslag. För vissa arbeten har man 
angett kalkylkostnader, men ganska stora kostnader tillkommer för andra delar.

Förslaget innehåller tre delar:

1. Torgets centrala del med gula kuben och plattlagda g/c-vägar.
2. Blomsteräng, träddungar m.m.
3. Vattenanläggningen.

Önskemål och förslag
Jag föreslår att genomförandet görs i etapper. Vid varje etapp skall åtgärderna göras 
så att de underlättar och kan samordnas med senare etapper, t.ex. vad avser 
installation av el och vatten samt eventuella schaktningar och förändring av 
topografin.
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Det kanske mest attraktiva och spektakulära inslaget, etapp 3, Vattenanläggningen, 
bör nog skjutas till senare/sist eftersom den är den dyraste. Jag antar att kommunen i 
nuläget skulle bedöma den som alltför dyr, så att kompletterande finansiering först 
måste undersökas.

Istället bör genomförandet starta med etapp 1 och kanske lämpliga delar av etapp 2. 
Här föreslår jag att kommunen och byagillet undersöker möjligheter till lokal 
sponsring genom frivillig arbetskraft och kanske finansiella bidrag från olika håll. 
Vidare föreslår jag att kommunen genomför de ganska små förbättringar som 
föreslås beträffande toalett och informationstavla.

Yttrande: Samhällsbyggnadsverksamheten.
Tack för ett trevligt förslag på utveckling av torget i Brösarp. Kommunen gjorde en 
större investering på ca 2 miljoner under åren 2016/2017.

Verksamheten ser det inkomna förslaget som alltför kostsam för att det ska kunna 
realiseras i sin helhet.

Dock kan utvalda delar som till exempel vårdträd finansieras genom att ni ansöker 
om medel från kommunens försköningsbidrag. Detta ska vara inne senast den 28/2 
2021.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet påverkar de ekonomiska konsekvenserna för de kommunala investeringarna.

Barnperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet behöver uppföljning.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Planeringsingenjör Håkan Berggren, 2021-02-03

Remiss -Ksau § 298/2020 Medborgarinitiativ - Utveckling av torget i Brösarp, 
handlingsid: Sbn 2020.3149

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Håkan Berggren

Planeringsingenjör

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 december 2020

Justerandes sign

Ksau § 298 Dnr KS 2020/222

Medborgarinitiativ - Utveckling av torget i Brösarp

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till förvaltningen 
för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Ärendebeskrivning
Sven-G Hultman har den 10 december 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse:

Den 13:e december 2009…
…stannade den första bussen på den nybyggda terminalen vid väg 19. 
Samtidigt slutade bussarna att gå in till Torget i Brösarp. Torget var från 
början ”ett riktigt torg”, en mötesplats där man kunde byta varor och handla 
från marknadsstånd. Med tidens gång fick det bensinmack och blev även 
busshållplats. När sedan terminalen togs i bruk blev Torget en öde asfaltyta. I 
samband med det lovade kommunen att det f.d. busstorget skulle göras om 
till park.

Det tog några år – men den 22/4 2018 var det färdigt. Maria Mickelåker, 
ordförande i kommunens samhällsbyggnadsutskott, invigde parken inför en 
ganska så stor skara. Planerna för ombyggnaden hade tagits fram i samverkan 
mellan kommunens planläggare och Brösarps Byagille.

Mycket blev bra. Men inte allt. Den lilla och icke fungerande fontän som 
fanns nära Albovägen blev aldrig ombyggd. De tråkiga tysktallarna bakom 
dammen stod också kvar. Och någon dricksvattenfontän blev det inte heller.

Hänt sedan invigningen april 2017
 Torget har börjat använda som mötes- och samlingsplats av byns 

invånare.
 Antalet turister har ökat kraftigt. Inte minst som följd av Covid 19. 

Vid Torget är den kraftiga ökningen av cyklister och vandrare 
påtaglig.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 december 2020

Justerandes sign

§ 298 forts.

 Kommunen har satt upp en digital informationsskylt på västra sidan, 
mitt emot apoteket. Troligen är det inte många som upptäcker den 
eftersom den är tråkigt grå och inte lyfts fram av färgglad ”toppskylt” 
eller hänvisning med pilar från lämpliga platser.

 Kommunen har gjort en toalett tillgänglig mellan Apoteket och 
Pizzerian. Öppethållandet är tyvärr inte bra.

 Byagillet försköningsgrupp har placerat ut vackra växter vid bland 
annat kuben. De byts ett par gånger per år allt efter årstiden.

Förslag till utveckling
För att åtgärda nämnda brister och göra Torget mer attraktivt har Byagillet 
anlitat och bekostat en konsult. Syftet är att göra Torget ”mer intressant och 
vackert”. Det skall bli ”en spännande Entré till Österlen”, en plats där både 
boende och besökare vill vistas.

Den 11/11 2020 mottog Byagillet konsultens förslag. För vissa arbeten har 
man angett kalkylkostnader, men ganska stora kostnader tillkommer för 
andra delar.

Förslaget innehåller tre delar:
1. Torgets centrala del med gula kuben och plattlagda g/c-vägar.
2. Blomsteräng, träddungar m.m.
3. Vattenanläggningen.

Önskemål och förslag
Jag föreslår att genomförandet görs i etapper. Vid varje etapp skall åtgärderna 
göras så att de underlättar och kan samordnas med senare etapper, t.ex. vad 
avser installation av el och vatten samt eventuella schaktningar och 
förändring av topografin.

Det kanske mest attraktiva och spektakulära inslaget, etapp 3, 
Vattenanläggningen, bör nog skjutas till senare/sist eftersom den är den 
dyraste. Jag antar att kommunen i nuläget skulle bedöma den som alltför dyr, 
så att kompletterande finansiering först måste undersökas.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 december 2020

Justerandes sign

§ 298 forts.

Istället bör genomförandet starta med etapp 1 och kanske lämpliga delar av 
etapp 2. Här föreslår jag att kommunen och byagillet undersöker möjligheter 
till lokal sponsring genom frivillig arbetskraft och kanske finansiella bidrag 
från olika håll. Vidare föreslår jag att kommunen genomför de ganska små 
förbättringar som föreslås beträffande toalett och informationstavla.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till förvaltningen 
för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - Utveckling av torget i Brösarp, handlingsid: Ks 
2020.3890.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Kommunstyrelsen

Handläggare: Håkan Berggren 
Titel: Planeringsingenjör
E-post: hakan.berggren@tomelilla.se
Telefon: 0709-95 83 13
Mobil: 0709-95 83 13

Diarienummer: SBN 2020/338

Datum 29 januari 2021

Svar på Remiss - Medborgarinitiativ - 
Utökad gatubelysning på västra sidan av 
Sälshögsvägen, från Banvaktstugan till 
Sälshögs by

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsen utifrån 
förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning
Nils Olsson har den 8 december 2020 inkommit med medborgarinitiativ med i 
huvudsak följande lydelse:

En utbyggnad av gatubelysningen på Sälshögsvägen, från ”Banvaktstugan” och upp 
till Sälshögs by, västra sidan.

 

Det finns idag några gatlampor på denna sträcka men jag anser inte det tillräckligt. 
Det är många personer som dagligen går, springer eller cyklar på vägen. Den används 
som en form av motionsväg, eller för rastning av hundar. Det har funnits belysning 
tidigare, men det har tagits ner stolpar under dom senaste åren, och inte ersatts med 
nya. Det är en säkerhetsfråga då det är mycket trafik till och från industribyn till den 
verksamhet som är där.
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Yttrande: Samhällsbyggnadsverksamheten.
När det gäller belysning utmed en väg så är det väghållaren ansvar att utifrån 
trafiksäkerheten förse den aktuella vägen med tillfredställande belysning.

Kommunen har väghållaransvaret fram till Tätbebyggt område från söder räknat, på 
vägsträcka norrut är sälshögs by samfällighetsförening väghållare.

Vi har för närvarande inga medel till nya belysningsanläggningar på det enskilda 
vägnätet i kommunen.

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet påverkar inte de ekonomiska konsekvenserna påtagligt. 

Barnperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte påtagligt miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet behöver ingen uppföljning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Planeringsingenjör Håkan Berggren, 2021-01-29

Remiss - Ksau § 296/2020 Medborgarinitiativ - Utökad gatubelysning på västra sidan 
av Sälshögsvägen, från Banvaktstugan till Sälshögs by, handlingsid: Sbn 2021.3147

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Håkan Berggren

Planeringsingenjör

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 december 2020

Justerandes sign

Ksau § 296 Dnr KS 2020/219

Medborgarinitiativ - Utökad gatubelysning på västra 
sidan av Sälshögsvägen, från Banvaktstugan till 
Sälshögs by

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till förvaltningen 
för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Ärendebeskrivning
Nils Olsson har den 8 december 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse:

En utbyggnad av gatubelysningen på Sälshögsvägen, från ”Banvaktstugan” 
och upp till Sälshögs by, västra sidan.
 
Det finns idag några gatlampor på denna sträcka men jag anser inte det 
tillräckligt. Det är många personer som dagligen går, springer eller cyklar på 
vägen. Den används som en form av motionsväg, eller för rastning av 
hundar. Det har funnits belysning tidigare, men det har tagits ner stolpar 
under dom senaste åren, och inte ersatts med nya. Det är en säkerhetsfråga 
då det är mycket trafik till och från industribyn till den verksamhet som är 
där.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till förvaltningen 
för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - Utökad gatubelysning på västra sidan av Sälshögsvägen, 
från Banvaktsstugan till Sälshögs by, handlingsid: Ks 2020.3888. 
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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Österlen VA AB l Org nr: 559244-4029 l Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla l kontakt@osterlenva.se

Tomelilla den 11 februari 2021

Handläggare: Anders Ledskog

Diarienr: 2021-0092

VA-avtal gällande Tockabjär i Brösarp

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till VA-avtal.

Ärendebeskrivning
Ett avtal om exploatering av området Tockabjär, del av fastigheterna Brösarp 12:129 och 
Brösarp 5:5 tecknades 2014-06-30. Enligt § 11 i exploateringsavtalet, rörande utbyggnad av 
vatten- och avloppsanläggning skulle ett separat VA-avtal tecknas eftersom området låg 
utanför verksamhetsområde för vatten- och avlopp. Ett separat VA-avtal upprättades 
mellan parterna som reglerade VA-utbyggnaden daterat 2015-10-06. 

VA-ledningar finns nu utbyggda till samtliga 25 bostadstomter. De kommunala ledningarna 
är belägna på fastigheten Brösarp S 4 som bildats efter VA-avtalet tecknades 2015. På varje 
tomt kommer en så kallad LTA-station att anläggas för pumpning av avloppsvatten. I 
gällande VA-avtal ska exploatören/fastighetsägaren betala samtliga anläggningskostnader 
för utbyggnad av vatten och spillvatten inklusive överföringsledningar och entreprenören är 
befriad från ytterligare kostnader som avser kommunala anläggningsavgifter för VA. 

Kostnaderna för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar har uppgått till totalt 
2 197 055 kr exkl moms vilket fakturerades 2019-05-17. Då Brösarps fastighetsförvaltning 
AB inte haft möjlighet att betala hela summan innan fler tomter har sålts har diskussioner 
förts om alternativ för betalning av utbyggnaden. 

Nu har Österlen VA tagit fram ett förslag till nytt VA-avtal med ett annat upplägg enligt 
bifogat förslag.

Avtalet är tecknat så att anläggningsavgift skall erläggas av köparen enligt gällande taxa i takt 
med att tomterna säljs. För redan sålda tomter, Brösarp 12:138, Brösarp 12:149 och Brösarp 
12:154 betalar exploatören anläggningsavgift enligt gällande taxa fn 110 984 kr exkl moms 
per tomt, totalt 332 952 kr exkl moms. Avgiften ska vara betald senast 2021-02-28.

Upprättad förbindelsepunkt meddelas efter att bygglov beviljats. Efter att förbindelsepunkt 
meddelats inträder betalningsskyldighet. För anslutna, bebyggda fastigheter skall utgå 
brukningsavgift enligt vid varje tidpunkt gällande va-taxa.

Separat avtal om ledningsrätt har upprättats med Tockabjärs samfällighetsförening och 
Brösarps fastighetsförvaltning AB avseende marken där ledningarna är belägna. Avtalet 
omfattar rätt för Kommunen att, utan ersättning, inom mark som avses för va-ledning , väg 
till va-anläggning (pumpstation eller dyl.) eller utgör u-område för va-ledning/anläggning, 
för all framtid behålla va-ledningar/anläggningar som tillhör Kommunen samt att utföra 
arbeten för ledningars/anläggningarnas drift, underhåll och ombyggnad. 

Samhällsbyggnadsnämnden
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Österlen VA AB l Org nr: 559244-4029 l Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla l kontakt@osterlenva.se

Rättigheterna skall efter kommunens val säkerställas antingen genom inskrivning i berörd 
fastighet såsom servitut till förmån för fastighet som kommunen bestämmer eller läggas till 
grund för ledningsrätt.

Det föreslagna VA-avtalet gäller under förutsättning att det godkänns i Tomelilla kommuns 
Samhällsbyggnadsnämnd, att avtal om ledningsrätt har tecknats med Tockabjärs 
samfällighetsförening och Brösarps fastighetsförvaltning AB samt att betalning av 
anläggningsavgift för 3 sålda tomter till en kostnad av totalt 332 952 kr + moms är betalt till 
kommunen senast 2021-02-28. Tidigare krav från kommunen på 2 197 055 kr exkl moms 
upphör då detta avtal träder i kraft.

 
Ekonomiska konsekvenser
Vi har en osäker fordran på exploatören. Genom detta avtal är bedömningen att vi har 
möjlighet att få betalt för genomförda investeringar fullt ut men det kan ta tid beroende på 
hur snabbt området byggs ut.

Barnperspektivet
Utbyggnaden av VA innebär att fler kan ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp vilket 
innebär säker leverans av kvalitetssäkrat vatten och god rening av avloppsvatten till gagn för 
kommande generationer. 

Miljöperspektivet
Utbyggnaden av avloppsledningar innebär att fler kan ansluta sig till kommunalt avlopp 
vilket innebär god rening av avloppsvatten till gagn för miljön.

Uppföljning
Avtalet undertecknas inte för än överenskommet belopp är inbetalat av exploatören. 
Utbyggnaden av området kommer att följas upp och anläggningsavgifter kommer att 
debiteras vartefter tomter säljs. Effekten av investeringarna redovisas via uppföljning av 
nyckeltal där VA-verksamheten har tydliga mål i sin verksamhetsplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Senior Advisor Anders Ledskog, 2021-02-05

VA-avtalsförslag Tockabjär, handlingsid: Sbn 2021.320

Österlen VA AB
Anders Ledskog

Senior Advisor

Beslutet skickas till:

Österlen VA AB
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Rasmus Simonsen 
Titel: Tf Driftchef
E-post: Rasmus.Simonsen@tomelilla.se
Telefon: 041718291  

Diarienummer: SBN 2019/42

Datum 9 februari 2021

Revidering av lekplatsrapport

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att de reviderade förslagen på lekplatsplaceringar 
godkännes, och att dessa ersätter de tidigare föreslagna placeringarna.

Ärendebeskrivning
Den nuvarande lekplatsrapporten, handlingsid: Sbn 2019.406, med tillhörande förslag 
på placeringar antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 24 maj 2019. Mycket har 
hänt sedan dess med bland annat bygget av en aktivitetspark i anslutning till en av de 
dåvarande placeringarna. Därför anser vi att de gamla förslagen på placeringar ersätts 
av de reviderade förslagen, handlingsid: Sbn 2021.324.

Ekonomiska konsekvenser
Inga märkbara ekonomiska konsekvenser annat än till de positiva. Genom att 
använda sig av placeringar där det idag finns lekplatser sparar man en del 
förberedande markarbete.

Barnperspektivet
Vid framtagandet av de nya placeringarna har barnfamiljer fått inkomma med åsikter 
och önskemål på placeringar.

Miljöperspektivet
Miljöperspektivet är inte aktuellt i frågan.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Driftchef Rasmus Simonsen, 2021-02-08

Förslag till revidering av placeringar i lekplatsrapport, handlingsid: Sbn 2021.330

Lekplatsplan samt bilagor, handlingsid: Sbn 2019.406

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Rasmus Simonsen

Tf Driftchef

Beslutet skickas till:

Driftchef Rasmus Simonsen

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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LEKPLATSER 2021 – Tomelilla Tätort 
 

ÖVERSIKT – FÖRSLAG PÅ PLACERINGAR 

 

Röd markering: Tidigare förslag på placering 

Lila numrering: Nytt förslag på placering 

Blå numrering: Oförändrad placering 

1. Tryde – Tingvallavägen 

2. Norreplan 

3. Stadsparken Väster (OBS: NY 2017) 

4. Stadsparken Öster (OBS: NY 2017) 

5. Hovslagaregatan 

6. Marknadsgatan 

7. Sölvegården 

8. Videgatan 
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1. Tryde – Tingvallavägen 

 
 

Tryde – Tingvallavägen 

Den enda befintliga lekplatsen i Tryde. Stort behov av renovering. Befintlig lekplats har ca 4 

lekmoment (Gungdjur, gunga, sandlåda, ställning med rutsch). 

Placeringen av befintlig lekplats anses vara bra och lämplig även vid nyanläggning. 

 

2. Norreplan 

 

Norreplan 

En lekplats här täcker hela ”Skräddaren” och blir även lättillgänglig från Slakteriområdet. Består idag 

enbart av en äldre gungställning. 

Placeringen av nuvarande lekplats är bra. Lämplig även vid nyanläggning 
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3-4. Stadsparken väster och öster 

 
 

Stadsparken 

Två olika lekplatser som båda byggdes 2017 och är mycket populära. Nyttjas av familjer från ett stort 

område, bland annat bostadsområden norr och söder om Karlsborgsvägen, Byaplan, Centrum samt 

de norra delarna av Lindesborg. 

Inget renoveringsbehov. 

 

 

 

 

5. Hovslagaregatan 

 
 

Hovslagaregatan 

Lekplatsen täcker Lindesborg, men nås lätt från Karlsborg och området runt Teggatan tack vare 

övergångsstället med stoppljusen på Ystadsvägen. Lekplatsen idag är i behov av renovering, och 

består av fyra lekmoment (Gungställning, vippgunga, gungdjur och sandlåda). 

Placeringen är mycket bra, centralt i ett lugnt bostadsområde med en stor andel barnfamiljer. 
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6. Marknadsgatan 

 
 

Marknadsgatan 

Lekplatsen täcker Väla koloniområdet, bostadsområdet norr och söder om Simrishamnsvägen 

(Rosendal) men är även lättillgängligt från centrum. Lekplatsen idag är i ett stort behov av 

renovering, och består av en gungställning samt en rutschkana. 

Placeringen är bra, på en återvändsgata mellan ett villakvarter och ett område med bostadsrätter, 

nära till skog och natur. 

 

 

7. Sölvegården 

 
 

Sölvegården 

Lekplatsen täcker Sölvegården, samt de södra delarna av Rosendal och är även tillgänglig för de 

boende i södra Ullstorp. Lekplatsen består idag enbart av en gungställning, efter senaste besiktning 

då en stor klätterställning togs bort pga. genomgående röta. 

Lekplatsen ligger lättillgänglig intill en GC-väg, bra placerad bakom ett bostadsområde med närhet till 

vacker natur. 
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8. Videgatan 

 

Videgatan 

Lekplatsen täcker hela Adelsbergsområdet och består idag av två vippgungor, en rutschställning samt 

en gungställning, alla i mycket nedgånget skick. 

Lekplatsen ligger vid änden av en återvändsgata, nära ett naturskyddsområde och idrottsplatsen. 
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Preliminär plan för utförande: 

 

2021:  
Videgatan, Sölvegården 

2022:  
Norreplan, Marknadsgatan 

2023:  
Hovslagaregatan, Tingvallavägen (Tryde) 

 

 

 

Ytterligare frågeställning: 

Karlsborgsområdet: 

Nybyggt område som till stor del kommer att husa småbarnsfamiljer. Tyvärr finns det i nuläget ingen 

lämplig placering för en större lekplats, utan det kommer istället att sättas upp en mindre ”lekyta” 

med två gungdjur och en soffa för avlastning. 

 

Centrum: 

Delar av centrum är idag ej täckta av den så kallade ”600-metersradien” inom vilket det 

rekommenderas att där ska finnas en lekplats. Anledningen är brist på lämpliga placeringar. En 

tänkbar placering kan dock vara på Odenplan, på den befintliga grusplanen som idag delvis används 

till boulespel. 

 

 

 

Sammanställt av: 

Rasmus Simonsen 

Januari 2021 
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Rickard Vidar 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: Rickard.Vidar@tomelilla.se
Telefon: 0709958245  

Diarienummer: SBN 2021/17

Datum 1 februari 2021

Aktuella upphandlingar för 
samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enheten presenterar information om samhällsbyggnadsnämndens pågående 
upphandlingar utifrån att samhällsbyggnadsnämnden på sammanträdet i januari gav 
enheten i uppdrag att löpande redovisa dessa.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, 2021-02-01

Aktuella upphandlingar för samhällsbyggnadsnämnden, upphandlare Fredrik 
Gunnarsson, handlingsid: Sbn 2021.318

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Rickard Vidar

Nämndsekreterare
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Vara/tjänst Beskrivning Kontaktperson Verksamhet Entreprenör/Leverantör Status

Ramavtal El, Tele och Teknisk säkerhet Fastighet Ulrika Olsson Samhällsbyggnad Utvärderas

FKU Hantverksgatan GK och VA Jens Pettersson, Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad På gång

Livsmedel (alla) Kosten Ingela Dejenfeldt Samhällsbyggnad Påbörjad

Ramavtal Glasarbeten Fastighet Inge Johansson Samhällsbyggnad Påbörjad

FKU Grönegatan GK och VA Martin Nilsson, Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad VA Gruppen AB Tilldelad

Elenergi SKL avrop Ulrika Olsson Samhällsbyggnad Vattenfall Tilldelad

Badkemikalier Samordnad SÖSK Per-Olle Henriksson Samhällsbyggnad Brenntag Nordic Tilldelad

Ramavtal Gräsklippning GK Rasmus Simonsen Samhällsbyggnad 

Österlens Entreprenad och 

Transport AB Tilldelad

FKU Anders Perssons väg GK och VA Jens Pettersson, Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad VA Gruppen AB Tilldelad

Äpple Kosten Ingela Dejenfeldt Samhällsbyggnad Äppelriket Kivik Tilldelad

Vägmärke SKL avrop Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad Blinkfyrar AB Tilldelad

FKU Tomelilla 10 Norra GK Ingrid Järnefelt Samhällsbyggnad Svevia AB Tilldelad

Ramavtal Byggarbete Fastighet Håkan Johansen Samhällsbyggnad 

1. Karten Bygg, 2. Thage i Skåne,  3. 

Ullstorps Fastighetsservice Tilldelad

Aktivitetsparken GK Ulrika Olsson Samhällsbyggnad Svevia AB Tilldelad

Beläggningsarbete SKL avrop Rasmus Simonsen, Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad Skanska AB Tilldelad

Ramavtal Spolbilstjänster GK Rasmus Simonsen Samhällsbyggnad Puls AB Tilldelad

Färsk Kalkon Kosten Ingela Dejenfeldt Samhällsbyggnad Ingelsta Kalkon AB Tilldelad

Gatubelysningsservice GK Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad Överprövad
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Rickard Vidar 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: Rickard.Vidar@tomelilla.se
Telefon: 0709958245  

Diarienummer: SBN 2021/4

Datum 1 februari 2021

Delegeringsbeslut 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga delegeringsbesluten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut för samhällsbyggnadsnämnden gällande december 
2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Nämndsekreterare Rickard Vidar, 2021-02-01

Delegeringsbeslut januari 2021, handlingsid: Sbn. 2021.239

Månadsrapport bostadsanpassning januari 2021, handlingsid: Sbn. 2021.238

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Rickard Vidar

Nämndsekreterare
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Postlista
Utskriftsdatum: 2021-02-02 Utskriven av: Eva Lärka

Diarieenhet: Samhällsbyggnadsnämnden

2021-01-01 - 2021-01-31Datum:

Inkomna, UpprättadeRiktning:
Avdelning: Alla

Handläggare: Alla
Sekretess: Visas ej

Handlingsid I/U/K Beskrivning Dokumenttyp
Datum Avsändare/Mottagare Handläggare
Ärendenummer Ärendemening Avdelning
2021.11 U Lämpliga leder för tung trafik. ÄrendeID: 824302 Tjänsteskrivelse
2021-01-04 Länsstyrelsen Håkan Berggren
      Gata/Park/Natur
2021.35 U Grannyttrande - Bygglov nybyggnad av 

enbostadshuse, Stuterigatan 5
Yttrande

2021-01-05 Byggnadsnämnden Tomelilla Ulrika Olsson
SBN 2021/16 Grannyttrande till Byggnadsnämnden 2021 Fastighet
2021.36 U Grannyttrande - Bygglov nybyggnad, 

Vinbärssvängen 4
Yttrande

2021-01-05 Byggnadsnämnden Tomelilla Ulrika Olsson
SBN 2021/16 Grannyttrande till Byggnadsnämnden 2021 Fastighet
2021.22 I Ansökan om grävningstillstånd, Malmövägen 46 Ansökan
2021-01-08 Solör bioenergi Fredrik Gunnarsson
SBN 2021/5 Ansökan om grävningstillstånd 2021 Gata/Park/Natur
2021.29 U Delegeringsbeslut Parkeringstillstånd Delegeringsbeslut
2021-01-11 ***Sekretess*** Daniel Barisic
SBN 2020/330 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2021.37 U Fullmakt att företräda Tomelilla kommun 

avseende att söka ledningstillstånd till och med 
2021-06-30

Fullmakt

2021-01-13 Belysning Syd Niklas Sommelius
SBN 2020/222 Gatubelysning i Bollerup Gata/Park/Natur
2021.50 I Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning med

villkor om arkeologisk undersökning i form av
schaktningsövervakning

Beslut

2021-01-14 Länsstyrelsen Skåne Ingrid Järnefelt
      Gata/Park/Natur
2021.51 U Köpekontrakt för fastigheten Hinden 1 Avtal - varor o tjänster
2021-01-14 Ulf och  Emeli Andersson Ingrid Järnefelt
SBN 2020/5 Köp av tomt - Hinden 1 Plan och exploatering
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2021.43 I Begäran om yttrande tillstånd enligt ordningslagen 
och lokala ordningsföreskrifter, A723.822/2020. 
Byggställning, bodetablering samt byggtrafik 
2021-02-01--2022-08-22, Adelgatan samt 
Östergatan, Tomelilla

Begäran

2021-01-14 Polismyndigheten Håkan Berggren
SBN 2021/15 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

ordningsföreskrifter 2021
Gata/Park/Natur

2021.56 I Ansökan om grävningstillstånd, Hannelundsgatan 
4

Ansökan

2021-01-18 ONE-Nordic AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2021/5 Ansökan om grävningstillstånd 2021 Gata/Park/Natur
2021.67 I Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel - AB 

Delikatess Grabbarna
Ansökan

2021-01-18 AB Delikatess Grabbarna Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur
2021.68 U Svar - Ansökan om tillfällig försäljning/torghandel - 

AB Delikatess Grabbarna
Tjänsteskrivelse

2021-01-18 AB Delikatess Grabbarna Håkan Berggren
SBN 2021/6 Ansökan om tillfällig försäljning torghandel 2021 Gata/Park/Natur
2021.73 I Ansökan om grävningstillstånd, Bröd. Nilssons 

väg 1A Onslunda
Ansökan

2021-01-19 ONE-Nordic AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2021/5 Ansökan om grävningstillstånd 2021 Gata/Park/Natur
2021.105 I Samråd enligt miljöbalken för markkabel samt 

rasering av luftledning, Agusa-Trulshärad, 
Tomelilla och Hörby kommuner, dnr Np 525-
46480-2020

Underrättelse

2021-01-21 Länsstyrelsebn Skåne Niklas Sommelius
      Gata/Park/Natur
2021.72 I Dispens från reservatsföreskrifter för anläggning 

av enskilt avlopp inom naturreservatet Verkeåns 
dalgång, delområde 1 på fastigheten Bosarp 2:2, 
dnr 521-31648-2020

Underrättelse

2021-01-21 Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius
      Gata/Park/Natur
2021.98 I Meddelande angående anmälan för samråd, 

markkabel, Onslunda, dnr Np 525-46405-2020
Underrättelse

2021-01-21 Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius
      Gata/Park/Natur
2021.132 U Ordförande beslut angående delvis öppning av 

verksamhet med anledning av Covid-19 signerat
Beslut

2021-01-22 Samhällsbyggnadsnämnden Johan Linander
SBN 2021/27 Ordförandebeslut angående delvis öppning av 

verksamhet med anledning av Covid-19
Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2021.133 U Ordförande beslut angående delvis öppning av 
verksamhet med anledning av Covid-19 signerat 
arkiv

Beslut

2021-01-22 Samhällsbyggnadsnämnden Johan Linander

122



Sidan  3 av 3

2021.142 I Ansökan om grävningstillstånd, Lantmannavägen 
56

Ansökan

2021-01-25 Teleservice Skåne AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2021/5 Ansökan om grävningstillstånd 2021 Gata/Park/Natur
2021.147 U Delegeringsbeslut Parkeringstillstånd Delegeringsbeslut
2021-01-25 ***Sekretess*** Daniel Barisic
SBN 2021/28 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2021.149 I Ansökan om grävningstillstånd, Vinbärssvängen 

12
Ansökan

2021-01-26 Österlens Kraft AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2021/5 Ansökan om grävningstillstånd 2021 Gata/Park/Natur
2021.154 I Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2021, 

Brösarp
Ansökan

2021-01-26 Brösarps Byagille Håkan Berggren
SBN 2021/30 Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2021 Gata/Park/Natur
2021.159 I Föreläggande om inbetalning av ansökningsavgift 

för tillstånd till att sätta upp reklamskyltar, Dnr 
258-45842-2020, 258-45846-2020, 258-45849-
2020, 258-45851-2020

Begäran

2021-01-26 Länsstyrelsen Skåne Håkan Berggren
SBN 2021/33 Digitala infartsskyltar Gata/Park/Natur
2021.160 I Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2021, 

Lunnarp
Ansökan

2021-01-26 Gamla Lunnarps Byalag Håkan Berggren
SBN 2021/30 Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2021 Gata/Park/Natur
2021.161 I Länsstyrelsens svar på anmälan för samråd, 

markkabel, N om Smedstorp, dnr Np 525-46908-
2020

Underrättelse

2021-01-26 Länsstyrelsen Skåne Niklas Sommelius
      Gata/Park/Natur
2021.166 I Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2021, 

Spjutstorp
Ansökan

2021-01-27 Spjutstorps byalag Håkan Berggren
SBN 2021/30 Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2021 Gata/Park/Natur
2021.184 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan
2021-01-28 ***Sekretess*** Mats Strömberg
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
2021.188 I Beslut angående regresskrav Getingen 8, beviljas Beslut
2021-01-28 Österlen VA AB Niklas Sommelius
SBN 2019/311 Regresskrav översvämning Getingen 8, 

Västergatan 5
VA (vatten & avlopp)

2021.189 U Nyttjanderättsavtal för fiberoptisk ledning i mark, 
Onslunda 45:16

Avtal - varor o tjänster

2021-01-28 Teleservice Bredband Skåne AB Ulrika Olsson
      Fastighet
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BAB Rapport 1.2

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2021-01-01 Till: 2021-01-31 Utskrift: 2021-02-01

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

BAB 2020-057 Avslag 2021-01-04 0 kr

Summa: 0 kr

Antal poster: 1 st

Total summa: 0 kr

Totalt antal poster: 2 st
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* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

BAB 2020-065 Avskrivet 2021-01-18 0 kr

Summa: 0 kr

Antal poster: 1 st

Total summa: 0 kr

Totalt antal poster: 2 st
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggare: Rickard Vidar 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: Rickard.Vidar@tomelilla.se
Telefon: 0709958245  

Diarienummer: SBN 2021/3

Datum 1 februari 2021

Redovisning av anmälningsärenden 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande anmälningsärenden redovisas på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 
den 19 februari 2021:

Kommunstyrelsen 27 januari 2021
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget 
2022-2024 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för yttrande, handlingsid: 
Ks 2021.212.

Nämnderna ska i budgetyttrandet även ange sina investeringsbehov med 
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2022-2024.

Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 9 april 2021. Dessa yttranden 
kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och budget- och 
investeringsberedningarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Nämndsekreterare Rickard Vidar, 2021-02-01

Beslut - Ks § 7/2021 Fastställande av budgetförutsättningar för mål och budget 2022 
med plan för 2023-2024, handlingsid: Sbn 2021.200
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Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Rickard Vidar

Nämndsekreterare
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

Ks § 7 Dnr KS 2020/179

Fastställande av budgetförutsättningar för mål och 
budget 2022 med plan för 2023-2024

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och 
budget 2022-2024 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för 
yttrande, handlingsid: Ks 2021.212.

Nämnderna ska i budgetyttrandet även ange sina investeringsbehov med 
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2022-2024.

Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 9 april 2021. Dessa 
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna 
och budget- och investeringsberedningarna.

Deltar inte i beslutet
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Ida 
Bornlykke och Tina Bergström-Darrell) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
I enlighet med det fastställda reglementet för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning ska 
planeringsförutsättningar antas av kommunstyrelsen. 

Nämnderna ska lämna budgetyttrande senast den 9 april 2021 och 
kommunfullmäktige antar nästkommande års budget med plan den 21 juni 
2021.

Planeringsförutsättningarna bygger på SKR:s cirkulär 57/2020.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

§ 7 forts.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Uppföljning
Antagandet av planeringsförutsättningarna är starten för det kommande 
budgetarbetet och kommer att ligga som grund inför budget- och 
investeringsberedningarnas förslag till budget för perioden 2022-2024.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och 
budget 2022-2024 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för 
yttrande, handlingsid: Ks 2021.212.

Nämnderna ska i budgetyttrandet även ange sina investeringsbehov med 
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2022-2024.

Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 9 april 2021. Dessa 
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna 
och budget- och investeringsberedningarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2021.212.
Förslag till budgetanvisningar 2022-2024, handlingsid: Ks 2021.213.
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kommunfullmäktiges presidium
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Överförmyndarnämnden
Valnämnden

129


	Kallelse förstasida
	Riskanalys och revisionsplan 2021
	Riskanalys och revisionsplan 2021
	Sida 1
	Sida 2

	Revisorerna § 4/2021
Riskanalys och revisionsplan 2021
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Slutlig Riskanalys samt revisionsplan 2021  Tomelilla_förkortad version
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	Ordförandebeslut angående ytterligare öppning av verksamhet med anledning av pandemin
	Ordförandebeslut angående ytterligare öppning av verksamhet med anledning av pandemin
	Sida 1
	Sida 2

	Ordförandebeslut angående ytterligare öppning av verksamhet med anledning av pandemin signerat arkiv
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Nulägeskarta för målprocessen 2022
	Nulägeskarta för målprocessen 2022 
	Sida 1
	Sida 2

	Nulägeskarta för målprocessen 2022 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10


	Dialoger och informationsärenden 2021
	Dialoger och informationsärenden

	Delegering till samhällsbyggnadschefen med anledning av covid-19
	Delegering till samhällsbyggnadschef med anledning av covid-19
	Sida 1
	Sida 2


	Remiss - Medborgarinitiativ - Sänkt hastighet och begränsning av tung trafik på väg 1560 på sträckan Sälshög-Tryde kyrka
	Svar på remiss - Medborgarinitiativ - Sänkt hastighet och begränsning av tung trafik på väg 1560 på sträckan Sälshög-Tryde kyrka
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Remiss - Ksau § 297/2020 Medborgarinitiativ - Sänkt hastighet och begränsning av tung trafik på väg 1560 på sträckan Sälshög-Tryde kyrka
	Sida 1
	Sida 2


	Remiss -Medborgarinitiativ - Utveckling av torget i Brösarp
	Svar på remiss - Medborgarinitiativ - Utveckling av torget i Brösarp
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Remiss -Ksau § 298/2020 Medborgarinitiativ - Utveckling av torget i Brösarp
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Remiss - Medborgarinitiativ - Utökad gatubelysning på västra sidan av Sälshögsvägen, från Banvaktstugan till Sälshögs by
	Svar på Remiss - Medborgarinitiativ - Utökad gatubelysning på västra sidan av Sälshögsvägen, från Banvaktstugan till Sälshögs by
	Sida 1
	Sida 2

	Remiss - Ksau § 296/2020 Medborgarinitiativ - Utökad gatubelysning på västra sidan av Sälshögsvägen, från Banvaktstugan till Sälshögs by

	VA-avtal Tockbjär i Brösarp. 
	Ärende Tockabjär VA-avtal
	Sida 1
	Sida 2

	VA-avtalsförslag Tockabjär
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Revidering av lekplatsrapport
	Revidering av lekplatsrapport
	Sida 1
	Sida 2

	Förslag till revidering av placeringar i lekplatsrapport
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	Lekplatsplan samt bilagor
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55
	Sida 56


	Aktuella upphandlingar för samhällsbyggnadsnämnden 2021
	Aktuella upphandlingar för samhällsbyggnadsnämnden
	Aktuella upphandlingar för samhällsbyggnadsnämnden

	Delegeringsbeslut 2021
	Delegeringsbeslut 2021
	Delegeringsbeslut januari 2021
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Månadsrapport bostadsanpassning januari 2021
	Sida 1
	Sida 2


	Anmälningsärenden 2021
	Redovisning av anmälningsärenden 2021
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut - Ks § 7/2021 Fastställande av budgetförutsättningar för mål och budget 2022 med plan för 2023-2024
	Sida 1
	Sida 2



	23012238: SBN
	23012242: 5 februari 2021
	36056184: 2021/27
	36056216: Samhällsbyggnadsnämnd
	36056286: Samhällsbyggnad centralt/övergripande
		2021-02-05T17:40:38+0000




